מליאה שלא מן המניין מס' 41
מיום שלישי י"ד בטבת תשפ"א 29/12/2020 ,בשעה  / 19:00אולם המליאה
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נוכחים:

מר בני ביטון
מר ארמונד לנקרי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר יוסי פרץ
מר ניסים חמו
גב' מרינט וקנין
מר עופר טלקר
מר אלברט לוי

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה -חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד מנחם בן טובים
גב' מירב בנאקוט
גב' סימה כחלון
גב' מרים כהן
מר מוטי כהן
מר אדו מאנקיטה
מר משה אלפסי
מר שמעון חיון
גב' יפה עזריה

 יועץ משפטי מבקרת העירייה גזברית מנמ"ר מנהל אגף בטחון מנהל אגף הרווחה מנהל אגף הגבייה עוזר רה"ע -רכזת הועדות ומנהלת מח' מכרזים

סדר היום :

 .1עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת  2020ע"ס₪ 319,084.000 :
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[ ]1פתיחה
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מר בני ביטון  -ראש העיר :הנכם מוזמנים לישיבת מועצה העיר שלא מן המניין מס'  41שתתקיים
ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"א 29.12.2020 ,בשעה 19:00 :באולם המליאה ,עדכון תקציב עיריית
דימונה לשנת .₪ 319,080,000 – 2020

5

[ ]2עדכון תקציב לשנת 2021
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גב' סימה כחלון [גזברית העיר] :התקציב המקורי של מועצת עיריית דימונה לשנת  2020היה
 ₪ 327,200,000ואנחנו מעדכנים בכמעט  ₪ 8,000,000פחות לסכום של  .₪ 319,080,000השינוי נובע
ממספר גורמים משפיעים .מצד ההכנסות  -שנת הקורונה היא שנה מיוחדת ,יש לנו ירידה בהכנסות
ארנונה .על חלק מהירידה (כ )₪ 4,000,000-קיבלנו שיפוי .סכום השיפוי מופיע במענקים מיועדים
והוא חלק מעדכון התקציב .בנוסף ,ישנה גם ירידה בארנונה ,הפרויקט הסולארי עדיין לא התממש,
כמו כן השנה כמו רשויות נוספות בישראל לא ביצענו אכיפה נוקשה .שלחנו מכתבים ,אבל לא
הפעלנו עיקולים ולא תביעות משפטיות בגלל הקורונה .מנגד בתחום החינוך  -קיבלנו יותר כסף
ממשרד החינוך עבור המסגרות המיוחדות שהיו בזמן הקורונה .עוזרי הוראה  ,עזרי הלמידה ,פיצול
מסגרות ,קייטנות שממומנות על ידי המדינה .אלו השינויים העיקריים מצד ההכנסות .מצד
ההוצאות ישנם מספר שינויים משמעותיים שבגינם אנחנו מבקשים לעדכן את התקציב לשנת .2020
הראשון הוא הפעולות הכלליות .פעולות כלליות זה כל פעילויות העירייה למיניה ,בקטגוריה הזו
ירדנו ב ₪ 4,000,000בהוצאות ,מאחר וחלק ניכר מהזמן במהלך השנה הזו היו סגרים והופסקה
פעילות רבה גם בתחום התרבות ,גם בתחום המנהל הכללי ,גם בהוצאות שכר ולכן אנו רואים פה
ירידה משמעותית .בחינוך מאחר ולא פתחנו חלק מהתקופה את מסגרות הלימוד אז ישנה ירידה
בהוצאות השמירה ,התחזוקה ,בסייעות מחליפות ,הירידה מגיעה כמעט ל .₪ 4,000,000-בנוסף ,כ-
 ₪ 2,500,000ירידה בפעילויות רווחה .שוב לאור היקף הפעילויות בשנת קורונה .בסיכומו של דבר
אנו מבקשים לעדכן את תקציב ההכנסות וההוצאות בכ ₪ 8,000,000 -ולהעמיד את תקציב 2020
בסך .₪ 319,080,000
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מר בני ביטון  -ראש העיר :חברים ,אם ישנם שאלות אתם מוזמנים לשאול .אני יודע שכבר שוחחנו
ארוכות על הנושאים האלו בהנהלה ,הדיון היה קרוב לשעתיים בסוגיה הזו .שנה לא פשוטה עברה
עלינו .זו הייתה שנה תקציבית קשה ,אבל אני אומר ,למטבע יש שני צדדים – הצד של הקורונה הוא
זה שעזר לנו ,את עיריית דימונה .הסגר הראשוני שהיה בתחילת השנה למשך  3חודשים ,ההוצאה
של עובדים לחל"ת מהקרן לפיתוח דימונה ,סייעה לעירייה בהיבטים תקציביים .אמנם קיבלנו
שיפוי על הירידה בהכנסות הארנונה ,אבל עדיין לא במלוא ההנחה שנתנו .אנחנו צפינו בור תקציבי
של  ₪ 12,000,000גירעון ובזכות עשייה נכונה ומשותפת של כולם אנחנו לא נסיים בגירעון את .2020
כך שאני רוצה להגיד תודה רבה גם לנאוה ,לגזברית וליו"ר ועדת כספים ,וגם לכם כחברי מועצת
העיר והאגפים על האחריות .היה לא פשוט .לא כולם נצלו את התקציב שלהם עד תומו וזה מה
שעזר לנו .למרות שישנם אגפים שניצלו את התקציב שלהם יותר או פחות .אמר את זה הכי טוב
ארמונד בוועדת כספים זה לא תקציב שלנו-זה תקציב שאנחנו מייצגים למען העיר .נכון שכל אחד
מייצג את הסקטור שלו ,אבל אנחנו רוצים לייצג קודם כל את תושבי דימונה ,זה מה שחשוב לנו.
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אתם יכולים להיות גאים ,בזכותכם ,חברי מועצת העיר ומנהלי האגפים ,העיר דימונה נמצאת
בפריחה כבר שבע שנים .ולעבור שנה כזו ,שאני מאמין שהיא הקשה ביותר של כל הרשויות
המקומיות ,ואני עכשיו במקביל בזום עם ראש הממשלה ,וכל ראש רשות עולה מול ראש הממשלה
ואומר לו את זה ,אחד ,אחד .שנה לא פשוטה וכולכם הייתם מתחת לאלונקה ,אז תודה רבה .אם
יש למישהו עוד התייחסויות ,מוזמנים להתייחס. .
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אנחנו מעלים את זה להצבעה .מי בעד? פה אחד.
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החלטה מס' 240
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב לשנת  2020על סכום כולל של  ₪ 319,080,000כפי שהוצג
במליאה.
אושר פה אחד

בברכה,
________________
סימה כחלון
גזברית
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________________
בני ביטון
ראש העיר

